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En kyrka för hela livet
där mötet med
Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.
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ALLA
ska känna sig
välkomna
i Sösdala!
Vi är ett samhälle som är
byggt på kristna värderingar
men vi behöver ofta bli påminda om vad det innebär för oss
alla. Jesu trosbekännelse var
“Älska Gud och älska din nästa
som du älskar dig själv.” Men
vad

innebär det för oss här

och nu och för relationerna runt
omkring oss? Det ska vi lära
oss om och även praktisera
under en predikoserie denna höst
som handlar om vår relation till
vår nästa, till honom eller henne
som kommer från en bakgrund
som är lik eller olik vår egen.

Kontakt
Expedition
Öppen tisdagar och onsdagar
kl 9:00 - 12:00
Telefon 0451 602 36
webb

www.tureholmskyrkan.se

E-post

info@tureholmskyrkan.se

Adress

Hanåsvägen 15
280 10 Sösdala

Pastor
Derek Walles
602 36
derek@tureholmskyrkan.se
Församlingsadministratör
Marisete Martinsson
650 28
marisete@tureholmskyrkan.se
Församlingvärdinna
Margareta Martinsson
613 92
margareta@tureholmskyrkan.se
Församlingens ordförande
Mattias Mohlin
133 39
Equmenias ordförande
Tobias Almén
0705 460051
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Greger Gustafsson 0768 669988
Bankgiro		
454 - 4755
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PROGRAM
September

Vecka 38 - Kyrkvärdsgrupp 6

17 On 14:00 Dagträff

Vecka 37 - Kyrkvärdsgrupp 5

Församlingsdag på
Skoghus
En dag för alla åldrar!

Våra kära läsarpsalmer
Bröderna Malmberg

20-21 Hajk för spårarscout
21 Sö 18:00 Kvällsgudstjänst
Mingelfika från kl 17
Derek Walles
Dan Inge Olsson
Tillsammanskören, se sid 7

söndagen 14 september
kl 10-16
Nattvardsgudstjänst kl 10
Krister Gunnarsson
Bröderna
Krister G från regionens
ledarskapsteam ska prata om
mötet med Jesus. Joh 8:1-11
“De som gick.
Hon som stannade kvar.
Han som aldrig kom.”
Religiösa, Benådade syndare.
Likgiltiga.
Hur ser kyrkan och världen ut?
När mötet med Jesus förvandlar
- mig, dig och världen.
Anmälan till expeditionen
senast den 11 september.

Vecka 39 - Kyrkvärdsgrupp 6

28 Sö 10:00 Gudstjänst
Charlotte Thaarup,
Regional Kyrkoledare i
Equmeniakyrkan
Scoutinvigning
Kvarten

Oktober
vecka 40 - Kyrkvärdsgrupp 7

4-5

Hajk för upptäckarscout

Onsdagscafé i Tureholmskyrkan kl 13-16
Caféet är en mötesplats för alla som vill prata och fika tillsammans.
Det är öppet varje onsdag
(med några få undantag då det är dagledigträff).

Välkommen, precis som du är!

4

5 Sö 10:00 Nattvardsgudstjänst
Tema: Vår relation till
vår nästa del 1, se sid 3
Derek Walles

November
vecka 44 - Kyrkvärdsgrupp 1

2 Sö 10:00 Cafégudstjänst
vecka 41 - Kyrkvärdsgrupp 7

Tema: Vår relation till
vår nästa del 4
Marisete Martinsson
Tilda Molin
Felicia Martinsson

Tacksägelsegudstjänst
och skördefest
söndagen 12 oktober kl 10
Predikan av Anna Sander, som
arbetar bland prostituerade
kvinnor i Stockholm, se sid 8.
Tema: Vår relation till
vår nästa del 2
Sång av Bröderna Larsson
I samband med kyrkkaffet
försäljning av årets skörd; bröd,
frukt, grönsaker, bakverk mm
Välkommen att bidra med det du
har möjlighet till!

vecka 45 - Kyrkvärdsgrupp 1

8 Lö

Equmenia Syds
Regionstämma
se sid 8

9 Sö 10:00 Equmeniagudstjänst
Joakim Stenmo,
regionsamordnare Equmenia
Lovsångsteam
vecka 46 - Kyrkvärdsgrupp 2

16 Sö 18:00 Kvällsgudstjänst
Vecka 42 - Kyrkvärdsgrupp 8

15 On 14:00 Dagträff
Berätteler om ett plåster
Sven Gunnar Månsson

19 Sö 18:00 Kvällsgudstjänst
Mingelfika från kl 17
Dan Inge Olsson
Tillsammanskören

Mingelfika från kl 17
Musikalen Befriad, se sid 7
Tillsammanskören
Ungdomskören
Ingen söndagsskola
Vecka 47 - Kyrkvärdsgrupp 2

19 On 14:00 Dagträff
Derek Walles
Julie Anderson

vecka 43 - Kyrkvärdsgrupp 8

26 Sö 10:00 Nattvardsgudstjänst
Tema: Vår relation till
vår nästa del 3
Derek Walles

23 Sö 10:00 Nattvardsgudstjänst
Tema: Vår relation till
vår nästa del 5
Carin Walles
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Vecka 48 - Kyrkvärdsgrupp 3

Vecka 51 - Kyrkvärdsgrupp 4

30 Sö 10:00 Adventsgudstjänst

17 On 14:00 Dagträff

Tema: Vår relation till
vår nästa del 6
Derek Walles
Tillsammanskören

December
Vecka 49 - Kyrkvärdsgrupp 3

Luciafest

Julens sånger
DanInge Olsson
Arne Dahlström
Lars-Åke Martinsson

21 Sö 10:00 Julkrubba 		
Söndagsskolan

vecka 52 - Kyrkvärdsgrupp 5

Julkonsert

söndagen 7 december kl 17

Juldagen kl 18

Medverkan av barn och
ungdomar
Fika, entré

Stor kör, solister och musiker
under ledning av

Arrangör: Equmenia Tureholmskyrkan

Dan Inge Olsson
Biljettförsäljningen startar
söndagen den 7 december
kl 13:00 i Tureholmskyrkans
foajé samt på telefon
0451-60236.
Biljetter finns sedan till
försäljning under december i
samband med gudstjänsterna
samt på expeditionen tisdagar
och onsdagar kl 9-12.

28 Sö 10:00 Nattvardsgudstjänst
Derek Walles
Vecka 50 - Kyrkvärdsgrupp 4

14 Sö 10:00 Missionsgudstjänst
Julie Anderson,
pastorspraktikant från USA
se sid 7
Dan Inge Olsson

Januari
vecka 1 - Kyrkvärdsgrupp 5

4 Sö 15:00 Julfest
Bildvisning, fika, andakt
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Kvällsgudstjänster

Tillsammanskören

Under det kommande läsåret
ska vi försöka ha minst en
kvällsgudstjänst varje månad
kl 18:00 med mingelfika från
kl 17:00. Det vill vi göra för att vi
vill vara en församling som tar alla
möjligheter vi kan för att hjälpa
människor att närma sig Gud
och varandra. Vi vill också gå in
i en rytm där kören kan delta och
leda församlingen i lovsång mer
regelbundet.

Välkommen att vara med
och sjunga!

Vi hoppas att ni kommer att stödja
de här gudstjänsterna under året
med er närvaro och delaktighet.
Det är en bra möjlighet att bjuda
in släkt och vänner att se vad det
är som händer i en gudstjänst.

Musikalen Befriad
I den sista kvällsgudstjänsten för
terminen, den 16 november, medverkar både Tillsammanskören
och Ungdomskören. Gudstjänsten
kommer byggas kring gospelmusikalen Befriad, som har
framförts ett flertal gånger av
Tureholmskyrkans körer.
Musikalen tar sin utgångspunkt
i Johannesevangeliets texter,
och skildrar Jesu möte med
människor i olika situationer och
hur detta möte har påverkat och
förvandlat dem.

Övningstider, se hemsidan.
Frågor? Dan Inge Olsson
0706 460686

Julie Anderson
Hej, mitt namn är Julie Anderson
och jag är så upprymd över att jag
ska få komma och tjäna med er i
Tureholmskyrkan från augusti till
januari. Jag är 36 år gammal och
har precis avslutat min pastorsutbildning på North Park Teologiska
Högskola. Jag har jobbat med musik
och ungdomar i sammanlagt 20 år.
Jag gillar musik, att vara ute i naturen,
att baka, att läsa, och att ha tid med
andra.
Jag ser fram emot att uppleva hur
Gud ska använda vår tid tillsammans.
Frid till er alla,
Julie
Cleveland, Ohio
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Anna Sander
Anna Sander bor med sin man

Equmenia Syds
Regionstämma

och sina två små flickor i en

8 - 9 oktober

förort lite söder om Stockholm.

Equmenia Syd har sin första

Hon har sedan många år känt

stämma i Sösdala!

att Gud lagt en speciell kärlek

Lördagen

i hennes hjärta till kvinnor som

samlas representanter från alla

hamnat i prostitution.

Equmeniaföreningar i Skåne och

den
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november

Blekinge samt alla intresserade
för att titta på året som gått och
staka ut kursen för året som
ligger framför. Detta görs genom
årsmötesförhandlingar där bl.a.
en verksamhetsplan skall antas
och en styrelse skall väljas.
Idag arbetar hon för föreningen

Dessutom blir det påverkanstorg,

Talita som hjälper kvinnor som

gudstjänst och framåt kvällen lite

vill

roligheter och övernattning för

lämna

prostitution

och

kvinnor som blivit utnyttjade i
människohandel

för

sexuella

ändamål. Talita driver skyddade
boenden för målgruppen både
i Sverige och i Mongoliet, men
arbetar även med att hjälpa
gatubarn på Filippinerna som
riskerar

att

kidnappas

och

säljas till de större städerna av
människohandlare.
Anna predikar i Tureholmskyrkan
söndagen den 12 oktober.
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den som så önskar.
Gudstjänsten på söndagen får en
härlig prägel av Equmenia genom
att Tureholmskyrkans barn- och
ungdomsgrupper medverkar och
att regionssamordnare Joakim
Stenmo predikar.

UNG

Tisdag Torsdag
KONFIRMATION
kl. 15.00 - 17.00

Derek Walles tel. 602 36

Onsdag
MUSIKLEKIS
från 2-6 år

kl. 16.00

Ulrika Persson
tel. 0705 089847

MINIKÖREN
från 7 år

udda veckor
17.00-18.00
Agneta Olsson
tel. 606 86

Söndag
SÖNDAGSSKOLA
på gudstjänsttid

SCOUT
från ÅRSKURS 2

kl. 18.00 - 19.15

Leif Davidsson tel. 604 47

Fredag
UNGDOMSKÖR
från ÅRSKURS 6

kl. 18.00 - 19.00
Emma Olsson tel. 0708 180831

TONÅR
från ÅRSKURS 7

kl. 19.00
Marisete Martinsson tel. 65028

Ungdomsalpha
från årskurs 9

kl. 19.00 - 21.00
Derek Walles tel. 602 36

Anna-Lena Grimberg tel. 183 21
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Scouternas sommarläger
- vid Näsudden på Immelns östra strand
28 juli - 2 augusti
A
L
L
T
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Foto:
Olivia och
Leif Davidsson
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TO RUSSIA
WITH LOVE
”Gå och gör lärjungar.” Detta är några av Jesus sista ord till sina lärjungar efter
sin uppståndelse. För oss kan det låta som arbete, mycket tufft arbete. Men
för Jesus var det en inbjudan att hjälpa människor upptäcka livet i sig. Det är
nästan som om han sa, “Gå och hjälp människor lära känna Gud och leva ett
liv av frihet, glädje och frid.” Trots att jag växte upp som ateist talade detta budskap rakt in i mig. Jag har varit pastor i nästan trettio år och rest till Ryssland
tjugo av de åren för att dela den goda nyheten av ett sådant liv. Jag och min
fru Rhonda har bestämt oss för att på heltid hjälpa till med kristen utbildning
i Ryssland. Det ska vi göra från en bas här i Sösdala. Vi är så tacksamma för
denna nya fas i våra liv och möjligheten att bo i Skåne och vara en del av ert
samhälle.
Kent Egging
Mt. Vernon, Washington

Mer information hittar du på:

www.tureholmskyrkan.se

